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Melisa je zdravilna rastlina in začimba, ki uspeva 

v Sredozemlju, najbolje v vinorodnem podnebju. 

Samo ime je grškega izvora in sicer melissa 

pomeni čebela. Rastlina je to ime dobila zaradi 

bogatih cvetov, na katerih se čebele rade pasejo. 

Vsi rastlinski deli so dlakavi in imajo značilen 

vonj po limoni. Je trajnica in najbolje uspeva v 

vlažnih tleh na sončni ali blago senčni legi. 

 

 zajtrk dop. malica kosilo pop. malica 

pon. mlečni* osukanec s posipom (1,7) breskev goveja juha, meso v omaki s stročjim fižolom, 

pisana polenta, zelena solata z jajčko (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 2.8. 

tor. liptavski namaz, rženi mešani kruh, 

zeliščni čaj (1,7) 

Kocke 

lubenice 

brokolijeva juha, piščančji zrezek na žaru, 

njoki, eko paradižnik s papriko in kumarami 
(1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 3.8. 

sre. med* z maslom, pirin kruh, kakav* (1,7) grozdje porova juha, špageti z bolonjsko omako, sveže 

zelje s krompirjem v solati (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 4.8. 

čet. makovka, mleko (1,7) jabolko ješprenjeva enolončnica z zelenjavo, kruh, 

krostata z breskvami (1,3,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 5.8. 

pet. otroška pašteta, ovseni kruh, čaj šipek 

s hibiskusom (1,7)   

hruška brokolijeva juha, file rdečega okuna v srajčki, 

pire krompir, sestavljena solata (1,3,4,7,9) 

sadni krožnik, 

kruh (1) 6.8. 

LEGENDA: snovi ali proizvodi, ki povzročajo alergijo ali preobčutljivost in jih obrok lahko vsebuje: 1. Žita, ki vsebujejo gluten, 2.Raki in proizvodi iz rakov, 3. Jajca in 

proizvodi iz jajc, 4. Ribe in proizvodi iz rib, 5.Arašid (kikiriki) in proizvodi iz arašidov, 6.Zrnje soje in proizvodi iz soje, 7. Mleko in mlečni izdelki (vsebujejo laktozo),  8.Oreški, 9. Listna 

zelena in proizvodi iz nje, 10.Gorčično seme ali proizvodi iz njega, 11.Sezamovo seme ali proizvodi iz njega, 12. Žveplov dioksid ali sulfiti v koncentraciji (več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede 

na skupni SO2), 13.Volčji bob in proizvodi iz njega, 14.Mehkužci in proizvodi iz njih.  

*živila so lokalnega porekla  

Jedi solimo premišljeno in uporabljamo tradicionalno morsko sol iz Piranskih solin, ki se prideluje ročno po več kot 700 let starem izročilu. Tako pridelana, 

nerafinirana sol vsebuje številne, človekovem organizmu potrebne minerale, ki nastajajo v naravnem okolju.  
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